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	ن ���ۀ ای�ان ١٨
	�� روز  ه��	���
 ی�� از 
ِ

�ان ُ�� درد و دری�� ی	د!وِر �
ْ

��#

� و  ا	��

$�#%
دو
ـ%  ی	د�5ِد ای4 23ر��1د ایـ�ان. .-	ن ,	ری+ و ��ه�* دی��	( ای�ان، ای�ج ا�'	ر، ا

 3	 ا�	را,� �3 ه��	ر(
ً
ا
ـ%، و او 5;ـ� دو
% :	87ِر دی-�( ه�ـ�اه  ه	( و( 3	 ای�ان ��78	

7ـ	ه  �ـG از  
ـ	ل و ه#ـ% :E$�( �5 :2دیD 3ـ� ه#ـ% �BCۀ 5@: <2 ا=;	ن ی	ر�	>� :$;%

8$
%) ١٣٩٧(دو
% دی�ی8H 4د در ی	زده�$4 روز از ��Bی8ر ا7;	ل �ا=;ـ	ن �ـ�N . �3 او 

وBC	ر  
	ل و �O 7	ه و BC	ر روز زود,� از ای�ج �3 د:$	 !7� و ه#% 
	ل و �O 7	ه و $3;%

� را و دی-�( �ـ�Bی8ر را 3ـ� 7ـ	ه� Qـ	ی�P. از او از د:$	 ر�% روز دی�,��#
3ـ	ر 3ـ�ا(  ی�� ا

�یS �5د؛ و ا�1 1#.� �8د !ن دو 3ـ�T, ه�* و ادب ای�ان��ری+، 	ـ� ,V�	T7 �ا(  <	:'ـ$4 ر�.�ـ

%
را �3 :	م و �3 ا=.ـ�ام ایـ4 دو Hـ�7.-2ار 
ی�ۀ ���اث �G <	 دارد �5 ای4 ��	ره از . :'�ه ا


8زاِن ,	ری+ و ��ه�* ای�ان ز7ـ$4 7ـ�ی8ن  دو �YZ$.� �5 ه�ۀ دل: !X	ز �5$@  را
.$4 ای�اِن 

�  . !:B	 ه;.�

3�ۀ ه��	ر( ای4 دو ی	ر <	:� �3 اوایS دهۀ 	
�1دد، ز7	:� �5 ی	ر�	>� �3-ـ	ه  3	ز �7 ٣٠

را دا`� �5د و در  »راه��	( 5.	ب«و 7^_ۀ  »ا:^�4 5.	ب«,�<�� و :'� 5.	ب و P.7	[\ !ن 


	ل 	B:! ه ,�'َ$% ا87ر�B3 ر	'�ز( ا	T5	��7� �1دیـ� ه	( 
	ل از ,bYZ، ,8ان 7�ی�ی% و  .

 �3 	B:! ۀ:	Y�	H و 	ر( �3 ری\ و ری	ه���ـهـ@، 5ـ�  دا�����ۀ ای�ا���� و ��ری� اد���ت ��ر

�7 �ا
ـ#�� ( �ـ�، ,ـ	 �	یـ	ن =$ـ	ت ا�'ـ	ر ه� دو زی� :�E و �3 
� وی�ا
.	ر( ی	ر�	>� ,$�8

7�ـ	d,� 3ـ�ا( . ادا�7 ی	�%) ١٣٨٩ eـ� ١fهـ	(  :�8ـ%، 3_�ـ� �YـS ای�ا���ـ�ا�'ـ	ر :ـ� �

)�Z;: ���� در �gH )	ه �
) 5.ـ	ب و 5.	3ـ�ار(١٧)و C (	پ و :'�١h)، (ه	( ز3	ن �	ر



٣، ��رۀ 
	�اث ۀ�ی�   /   ٦�  

�	ت �Cـ�ی4 ده ��ری� اد���ت ��ر�از <_� اوِل $�j, S�	= ۀ او در =ـ8زۀ  :$2 �3 [_@ و�	ـ


7�	dت ارز:�ه ��� ا�'	ر ا7	ن :�اد و. 8Hا:� ا
% ب��	
� و 5.	 5.	ب �C 
ّ

dا( �5 3ـ�ا(  ا

:E$�، �5 ا
�	د( ا
% از :�ـO ایـ�ان در H_ـm و ,ـ�اوم ��ه�ـ* و  ای4 دو >�ح 
�-$4 و �3

��: ،�:	B> دهـ@ . :�8% ادب �در�o1% ا
ـ.	د ا�'ـ	ر Y7ـ	دف �ـ� 3ـ	 ز7ـ	ن :'ـ� <_ـ

	>� از 
ِ� ا=.�ام و [�ر��	
�، ای4 <_ـ� را 3ـ	 ی	ر���ری� اد���ت ��ر�؛ از ) ���ر� ��ری�(

ر �5د
ّ

�Y7ُ ۀ او�<	H %ا��  .:	م و 23ر1

 اp.Hف
ً
p�.j7 �<	ر�	ر و ی	'�ا m_H ظ	j� ی� از	هـ@ دا�ـ.� ه 	8 3Hـ�  وr:! 	ا7ـ ،�ا:ـ

@B7 �� �	S7 ی	 و<� s�.'7 83د �5 �	ی�C �� 	B:! ار�,�یB:! 4	  3	�t دو
.� وه��	ر( �	ی

!:B	 D$: دری	�.� 83د:� �5 ,	 �7دم . 8Hا:� 83د :'� 5.	ب و ��ه�* 5.	ب �'�'	ن �3 5.	ب و


�ِ  از !:�r در د:$	( P7	���	ن �7 �3 �r:! رد و ازo1  و از �1ـ	ه :'ـ8: �o1.-	ن !:B	 ر�.�، !

3ـ	 . C	ر8Cب 3;.� و ,�* ذه�ّ$	ت 8Hد 3$�ون :$	ی��، ا$7�( 3ـ� ا�ـpح ا7ـ8ر !:Bـ	 :$;ـ%

P3ُـ�( و  �ـ8د، ا:;ـ	ن از !�ـ	ت ,ـD و :8، ا�ـm دیـ�ه	 3ـ	ز 7ـ�ه	( 
8د�7�  8Hا:�ن :�8.�

�ا �7 ,$�ه$�O�85 ا�'	ر و ی	ر�	>� �3 ایـ4 3ـ8د 5ـ� . �5� ا:�ی'� :^	ت، و ���% ا:.Z	ب 

. ه	( 8Hب و $#7� را �3 7ـ�دم 3'�	
ـ	:�� ه	( ارز���� C	پ ��5� و ه@ 8Hا:�:� ه@ 5.	ب

 ��ا� 7	S7 دوم ای4
ً
	Tی��
.	ن 
Z% �'ـm 7ـ� ۀ�� 8ش�5 ه� دو �3 ای�اِن ,	3 �!:Bـ	 . ورزی�:ـ

�	:2ده [ـ�ِن اH$ـ� :�ـ� دری	�.� 83د:� �5 ��ه�* و ادِب ��X و ا�.Z	ر!7$2ِ ای�اِن BC	رده  �,8ا:ـ


	ِل ��ه�* و ادب ری'���ی4 ��C 8ا:ۀ.'�3�ون ز7$�� و  �!:B	 . دار و 
��	ِر �$O از !ن 3	�

� ا ه	 �$O �	ه� 83د:� 3�X �5$	ن 
	ل
ّ
5o.7 �, ر 8.�7ب و	w! و در	و5��

َ
�ه و �3 5� %$P]ی4 وا

�ه
�7�8ش !ن  �.Hدا��ه	( دور در  ��ه از !ن دوران ا=;	س �Xور( �5 7$�اث x'5. ا:� ه	 

�ی� !ورده 83د، ا:-$2ه� 	B:! ن و دِل	> %
ه	( دی-�(  5	ر �8:� و :	��	H.� �3 ا( �� ,	 8Hد د


	ی� ��5� و، در �5	ِر !ن	�� 4B5 را از ای�ان �، !:�r را H �5	ور��	
	ن از د
ـ.	ورده	( �Cـ

��5� ا:� �3 ه@ ا7}�ا,8ر( ای�ان 3	
.	ن x'5 �5ده ���P7 8دH ن	�B$7.  


8م !ن s�.'7 �>و 	ی S7	� �-.;H mِ�j7 یْ� 3ـ� �5، ای4 ه� دوoـ�7ـ2د و 7ّ�ـ% 5ـ	ر  :	

�7 �3ـ� ا<ـ�ا  هـ	( �B7ـ� 5ـ� 3ـ�ا( >ـ�ح. ا:�وز( [�ار :�اده 83د:� �_@ را و
$_ۀ 7	ل. �5د:

�وH.� 83د:� در�7: �;$5 ،�� 3$�	ر
ـ.	ن  �P7وف ا
% P3 �5|ـ� �ـ8ل. !ورد::�دار 5ـ� �ـ

�ـ8ل �7 ��.H	
ی	ر�ـ	>� 3	3ـ% !:rـ� . �ـ8:� ار�7د 
	ز:�، و�� P3|� دی-� 3$�	ر
.	ن �5 



  ۷   /  ��� ��د�	�

 

�:	T� ت	�	
�1�ـ%؛ در  �5د، دی�ـ	ر( �ـ8ل :�ـ� �	( !ن ��ف 8H �ِ�� �7د را �3 روزِ  $3'.ِ� 

��ه�-ـِ� Hـ8د را   ـ هـ	( P.7ـ�د �_�� 5ـ�د هـ@ >ـ�ح <8ی� ه@ ز:ـ��1 7ـ� :B	یِ% ����

�7 ��1�ـ% 3ـ�ا( ا7ـ�ار P7ـ	ش Hـ8د 3;ـ��ه  =�ـ8[� را 5ـ� از دا:'ـ-	ه T�_5$ـ	 7ـ�. �1دا:


ـ�-4$  :�اِر 8Hد را و[ـx ه2ی�ـ� و او و ه�;�ش =ّ.� دار. دا:;% �7 
ً
	.T( :;ـ	ای�ا���ـ� هـ

��7	ت �_��ده� �5 ا�'	ر :$2  [�ا`4 :'	ن �7. �5د:H ر( از	3% 3;$	م ـ  3	ه�-� 5ـ� ا:^ـ��

�7 %
ا(  �5د؛ 
SB ا
%، در 87ارد( =ّ.� ه2ی�ۀ C	پ ��;� �ـ	ره 27د( >_\ :�� داد د

��داH% ه	( دی-� را از <$\ 8Hد �7 از 8.7ن [�ی@ و 5.	ب .  

�اد و [�رت ا
.{�	ی� ا=;	ن و ای�ْج در 7�ی�یِ% �_�ِ� 83دP.
 �	ِ�@ 83دن. �	BC S7	رم ا

دا:�� و G3؛ ��اوان  3$�$@ �5 3;$	ر �7 ا��اد زی	د( را �7. دی-�83دن دی-� ا
% و 7�ی� �_�� 

ـm و  ��	
ـ$@ 5ـ� در ���ـ� ا��اد( را ه@ 7ـ�
ّ
هـ	( ا[.Yـ	د( و �ـ�P.� 7ـ�ی�ان ,8ا:ـ	، 87�

�8ل �7�ی�ان �_��«ذ�D، ��	ر  7~. 
	زه	( [	3_� ه;.� «%
�ود اP7 .وت  3ـ�	وه، ,#ـpـ�

 Dی� ی��ان ا
ـ% 5ـ� ی�ـ� از !:Bـ	 7$	ن 7�C �'وه��5	رH	:� و 7�ی� یD دا:'-	ه ی	 �3$	د 

3;ـ$	ر( از �7ا5ـ2 �_�ـ� در ایـ�ان 3ـ� د
ـ% ا�ـ�اد( اداره . ,8ا:� <	( دی-�( را 3-$�د :��

وHـِ@ 7ـ�ی�ی% !ن  ، از C@ ـ  ��5 اX_\ :$;.�ـ �5 دا:'��� ه@ 3	���  ��ض ای4 �8د �5، �3 �7

�3 �:�TH .8ردار( از دH�3رۀ =8زه	در3 ��	5 O:�7 ا %
�5�، ��ط  ا( bZ� �5 در !ن ری	

��وا:ـۀ  dزم ه;% و�� 5	�� �C ،%;$:	ن �
��B7 ن ر�.ۀp� در bYZ, 4.�5 ِ��ِف دا�

�3 �.P�� 23رگ �3�هـ� د
ـ% 5;ـ� :�ـ� �	ی;.-� �3ا( 7�ی�ی% یD وا= �. دهـ� و :T	یـ

,8ا:���( 83د:� �5 ز3	ن ی�ـ�ی-�  ی	ر�	>� و ی	ِر ی	ر�	>� ه� دو ه@ 3	
8اد ه@ 7�ی�ان �_��

�ی4 را 8Hب �7�C ��؛ و �3 ه�4$ 
T\ :$2 83د �5 ,8ا:;.�:�$�B�  و �دهـ� 3ـ	 هـ@ 5ـ	ر ��5ـ

��:	
	�'3 �.B3 ِ�ای�ا:� 3$'.� و$X ی;%. ای�ان را �3 ای�ا:� و	ی�  ی�� از در3�ه	( 21ی�:	�oیِ� 7ـ

�اد او در ��	
	ی� ه��	ران �	ی;.� وP.
ا�.�ـ	 3ـ�  	ن 8Hد3$�� ا
% �5 �3>�ِد 7��$ 87�m ا

	
�Cـ$4 . ه	ی� ه;.�� �5 <	ی'ـ	ن :$;ـ% ه	( ذا,� و ا;.5	8H �3د 8Hا
.	ر <	ی-	ه �ی:	ر

'	ن :$;% د
% �7 ا��اد �3
ّ

�ی	�3�، ه��	ران THِـ�ه و  !زرم ز7	:� ه@ �5 �3 7;��ه	ی� �5 =

» �:	3_ـ�,� از Hـ8د >	�ـ\ ه��ـ	راِن » :	3_ـ�«7ـ�ی�ان . ��5� ا>�اف 8Hد را >�د �7» 5	ر3_ِ

 ��د زای�(ه;.�
ُ

H ه�	د 7�
ُ

H ـ�ه ). از !ِب
ی	ر�	>� و ا�'	ر 81ه�ی	:� 83د:� 5ـ� َ
ـ�ه را از :	



٣، ��رۀ 
	�اث ۀ�ی�   /   ۸�  

�7 b$Z', D$: و :ـ� eـ
�Cـ�ان د�Zـ8اه ,ـ4 در  داد:�؛ ا�1 ه@ 1	ه �3 ه��	رِ( ا�ـ�اد 8.7

�$O ا�2ون �3 ای4. داد:�، از 
ِ� :	C	ر( 83د �7 mِ= ر و�ه	( 3	d,�  5;8ت ه	، ای'	ن ه� دو [

م �|S !:	ن ��و,�	:� P7.�ف 83د:� <	( �7 از 8Hد را �3
ّ

��  . !ورد:� و �3 ,

�ور �1وه� از B3.�ی�C، 4 در ای�ان �C در 3$�ون از ای�ان ،ی	ر�	>���ِر 7] 	, �ه	 را  $�85

���8ان ی�� از او�$4 ه��	ران او 8Hد B3.ـ�ی4 1ـ8اه 3ـ�  ا:.Z	ب ا�'	ر �3. �3 ه��	ر( 8Z3ا:

�اد��	
� او 83د�ّ@ P.
ا(  
ـ�TT :$;ـ% 5ـ� از �ـِ� در�o1ـ% ا�'ـ	ر، در Y7ـ	=�T 3ـ�. ا

%#1 4$�C ن	81ی	V:�«: دری	ی- %
ام، ایـ�ج ا�'ـ	ر، 3ـ� �3-ـ	ه  دو
.� و ه��	ر( 47 3	 دو

� از او Gّ= 47 �7. �5د =|8ر ای�ج ا�'	ر د:$	( !دم را ُ�� �7. �1دد ,�<�� �7�3P3  5ـ�@ در

$: Dن( »;.@ای�ان �3 5;� :2دی��، ١�٩ص  )ـ�'� در �&ـ��%$ �ـ� ���ـ"ا�� ز�ـ"ی�ن،ری� ا�

١fود :��). ٠�j7 87رد D�3 ای4 ی O�	

	�$	ن  %
�ی� ی	ر�	>� از دو�ا�Bـ	رات . �8د ,

Oی	.
ی�ـ� �5ـ	dت و �|ـ	`S : !7$2 دی-�( :$2 دارد �5 ه�� =ـ	�5 از دو وا[Pّ$ـ% ا
ـ% 

و( . ��	
ـ� ی	ر�ـ	>� [�ردا:� و =m ا
.{�	ی� ا�'	ر، و دی-�( در<ۀ 81ه���	
� و �7ا,\

�7 �T=	Y7 ن	ی� دی-� از ه�	در < ��5دن 3	  ه	( 23رگ ز:��1 47 5	ر ی�� از �	:G«: 81ی

:�8:ۀ در'H	O: ای�ج ا�'	ر ا
% �5 ه$� ُ=;�� :8Tد 5ـ� . B3.�یYYZ.7 4$4 ه� ر�.� 83د

��ـ	ن، ص ه( »ا�'	ر ه@ 3	
8اد 83د هـ@ ,^�3ـ� دا�ـ%«). ١٢٠ه�	ن، ص ( »:�ا�.� 3	�

ۀ «). ١٣٠
ّ
و ��Bت �1�% ,	 <	ی� 5ـ� Hـ�ج ] ��[زود( 3;$	ر 87�m  �3راه�,�� +*�ب 7^_

. !ورد، و ای4 را $3'.� 7�ی8ن 
�د3$� !ن، ایـ�ج ا�'ـ	ر، 3ـ8د وا
gۀ O�$5�.'7 در8H �7د را �3

  ). ٣�٧ه�	ن، ص ( »[8ل 83د H$_� د[$m و 8Hش...ا�'	ر

�1$ـ�  د[$ـm و 
ـ8T: \_< .%Zد:ـ� و�� ��Bت ای4 ه� دو ی	ر ��ه�-� ��Bِت زی	د ی	�.�

��، �C�1 <8ی	( :	م و 7�	م :8Tد:�. 83د:� ا7	 3�8T: \Y�7د::�5	ره	( 23رگ . mّj3 :	87ر �

!7ـ8ز( و :ـ� زرا:ـ�وز( را  3ـ�ا( 5;ـ	:� 5ـ� راه دا:ـO. :�	ی� :8Tد:ـ� �5د:�، ا7	 اهS 23رگ

 mی	�= �3 �3	$.
 د
ْ

Oوه��� وا[B:! �ِP	 از ِY] ه، و�و :'� !ن ا
%، ا�'ـ	ر و ی	ر�ـ	>� 21�3ی

�3 �� ,	 ��Ej ا( 5ـ� دم از . �1	ن دو ا�-�3 )8,�:�.H	�� 8د راH �5 �:	7از ز 	B:! �ِ5و ذ ���


4Z ��و 3;.��، رو��-�( در3	رۀ ,	ری+، ز3	ن، ادب و ��ه�* ای�ان و ��Eِ% ای4 
�ز4$7 

  .روان ه� دو �	د و راه و ر
�'	ن �	ی�ار 3	د. �B5;	ل 83د

  .s. م




